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 2 الوصااي السنيَّة للتائبني إىل السلفية 

 
بسم هللا الرمحـن الرحيم 

 

 

شكر وتقدير 
 

أشكر صاحب الفضيلة الشيخ العالمة ربيع بن ىادي ادلدخلي على 
.  إذنو رل بقراءة الرسالة عليو ، وُحسن توجيهو يف ذلك 

كما أشكر الشيخ عبد ادلالك رمضاين على اإلطالع عليها 
. ومراجعتها 

كذلك األخ نوَّاف بن خليفة على ما بذلو من جهد ووقت يف صف 
. الرسالة وضبطها على احلاسب اآلرل 

وهللا أسأل القوي العزيز أن يـبارك يف أىل السنَّة وعلمائها ، وأن 
. يقوي عزمهم ويُعزَّ شأهنم ، إنو ورلُّ ذلك والقادر عليو 
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: مقدمة المؤلف 

 
إنَّ احلمد هلل ، ضلمده ونستعينو ونستغفره ، ونعوذ ابهلل تعاذل من 
شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده هللا فال مضل لو ، ومن 

يضلل فال ىادي لو ، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو ، وأشهد 
. أنَّ دمحم عبده ورسولو 

 اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا حق تقاتو وال متوتن إال وأنتم }
 . (1){مسلمون 

 اي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق }
منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء واتقوا هللا الذي تساءلون بو 

 . (2){واألرحام إن هللا كان عليكم رقيبا 

 يصلح لكم |اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوال سديدا  }
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع هللا ورسولو فقد فاز فوزا عظيما 

}(3)  .
                                                           

  .102اآلية : سورة آل عمران  (1)

  .1اآلية : سورة النساء  (2)
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:  أما بعد

صلى هللا -فإنَّ أصدق احلديث كتاب هللا ، وخري اذلدي ىدي دمحم 
، وشر األمور زلداثهتا ، وكل زلدثة بدعة ، وكل - عليو وعلى آلو وسلم

. بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار 

: وبعد 
على نعمو الكثرية الوفرية اليت أنعمها على - جل ثناؤه-فأمحد هللا 

ىذه األمَّة عموما وعلى أىل السنَّة واجلماعة خصوصا حيث أانر ذلم 
. الطريق ، فأصبحوا لو مبصرين ، وبو مطمئنني 

! .. وكيف ال يُـبصرون وال يطمئنون ؟
على فهم سلفهم - ملسو هيلع هللا ىلص-وىم يستنـريون بكتاب رهبم ، وسنَّة نبيهم 

الصاحل ، من الصحابة والتابعني أىل القرون ادلفضلة الذي ضلَّ عنو قوم ، 
يف الشبهات ادلضلَّة - والعياذ ابهلل-وإضطرب فيو آخرون ، فأصبحوا 
. مفتونني ، ويف الشهوات غارقني 

ال يزال الكثري من الناس يُقبلون على - واحلمد هلل-ومع ىذا فإنو 
التوبة إذل هللا على منهج السلف الصاحل فارِّين من الفرق الضَّالة ، 

والشبهات السقيمة اليت أمرضت عقوذلم وقلوهبم سنني عديدة ، وضيَّعت 
. جهودىم أزماانً مديدة 

                                                                                                                                

  .71-70اآليتان : سورة األحزاب  (3)
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:  فأصبح حاذلم يقول 
... ال حزبية وال قومية ... 
... وال تبيلغية وال صوفية ... 
... وال إخوانية وال قطبية ... 
... وال مجهورية وال بردلانية ... 
. وإمنا سلفيٌة نبوية ،  على صاحبها أفضل الصالة والتسليم ... 

وال شك أن عودة ىؤالء التائبني إذل ادلنهج السلفي تُفرحنا معشر 
أىل السنَّة واجلماعة وذلك أن أىل السنَّة واجلماعة ىم أرحم الناس ابخللق 

. كما ىم أعرفهم ابحلق 
! .. وكيف ال يفرحون بتوبة التائبني ؟

هلل أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط  )): ملسو هيلع هللا ىلص -وىم يسمعون قول نبيهم 
.   (4 ) ((على بعريه وقد أضلو يف أرض فالة

ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيو ما حيب  ))- : ملسو هيلع هللا ىلص-وقولو 
 .  (5 )((لنفسو 

إال أن ىذه الفرحة يصاحبها بعض احلزن واألسف على ما نلمسو ونشاىده 
يف أحوال بعض التائبني إذل السلفية من اإلضطراب وزببٍُّط بسبب الشبو 

                                                           

  ( .6896) وىذا لفظو ، ومسلم  ( 6309 )- هنع هللا يضر-رواه البخاري من حديث أنس بن مالك ( 4)

  ( .162) ، ومسلم  ( 13 )رواه البخاري ( 5)
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الكثرية اليت يروجها أىل الباطل اترة فتعصف ابلتائبني دُينة ويسرة ، ولعدم 
. سؤاذلم أىل العلم من أىل السنَّة واجلماعة يف ذلك اترة أخرى 

 للتائبني إذل السلفية (6)من  أجل ذلك رأيت أن أكتب بعض الوصااي
واليت أراىا تعاجل بعض ىذه اإلضطراابت والتخبطات اليت أصابت بعض 

التائبني  ، وقد حرصت فيها على إجياز العبارة ، وسهولتها ، ليسهل فهمها 
وإستيعاهبا ، راجيا من هللا اللطيف اخلبري أن ينفعين وإيـاىم ومجيع إخواين 

يف ذلك ، وصلى هللا وابرك على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما 
. كثرياً 

 
ي : كتبو  حِّ . أبو عبد هللا أمحد بن دمحم الشِّ

 
 
 
 

 

                                                           

إن شاء -ورل وصااي غري ىذه لكنها ضاعت مع ادلسوَّدة لعلِّي أزيدىا يف الطبعة الثانية  (6)
 - .هللا
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: الوصية األولى 

 
  هللا على هذه النعمة وأشكره عليهاإحمد

 
فإهنا نعمة عظيمة دَينُّ هبا هللا على من يشاء من عباده ، فأحسن يف 

:  شكرىا وإستعماذلا ،  وتذكر أنو 
كم من مغمور يف الشبهات ُتشّرِق بو شبهة وتغرِّب بو أخرى ال 

. يدري كيف خالصو 
. وكم من مغموس يف الشهوات مأسور هبا ال يعلم مىت معافاتو 

فاشكر هللا أيها التائب ، واعلم أن ىذه النعمة من هللا وحده ال حول 
وال قوة لك فيها إال ابهلل اللطيف اخلبري ، فهو الذي لطف بك وىداك ودل 

دُيِتك وأنت غارق يف الشبهات أو الشهوات فلو احلمد يف األوذل ويف اآلخرة 
 .

 وإن تعدوا }: وىو الذي أرشدك ، ويسَّر نِعمو عليك قال تعاذل 
.  (7)ا {نعمة هللا ال حتصوه

وإايك أخي التائب والعجب والغرور ، أو الـمَّن على هللا يف ذلك قال 
.  (8){ كذلك كنتم من قبل فمَّن هللا عليكم فتبيَّنوا }: تعاذل 

                                                           

  .34اآلية : سورة إبراىيم ( 7)
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فاك هللا احتقار اآلخرين وادلبتلني شلا عاوإايك إايك من السخرية ، أو 
بتالىم ، وقل إذا رأيت امنو ، بل امحد هللا على أن عافاك ودل يـبتليك دبا 

احلمد هلل الذي عافاين مما إبتالك بو وفضلين على كثري ممن  )): مبتلى 
 . (9) ((خلق تفضيال

. وأشفق عليهم ، وارمحهم ، وسَبنَّ ذلم ما أعطاك هللا من اخلري واذلدى 
أنو البد لك من سلك األسباب ادلعينة على - وفقك هللا-واعلم 

 :تصحيح توبتك جبد ونشاط وصدق وخالص وأول ما تبدأ بو ىو 
 

: الوصية الثانية 
 

طلب العلم أساس في تصحيح توبتك 

 
: فالعلم أساس يف تصحيح توبتك ، وذلك ألمرين 

أن الشبهات يف الغالب تكون متعلقة يف قلبك وعقلك ، : األول 
فإن دل تصححها ابلعلم النافع فإنك ستجد نفسك مستصحبا ذلذه الشبو 

يف أقوالك وأعمالك وأحوالك ، بل ويف دعوتك كما ىو حال كثري من 

                                                                                                                                

  .94اآلية : سورة النساء ( 8)

ويف سنده عبد هللا بن عمر العمري وىو ضعيف ،  - هنع هللا يضر-رواه الًتميذي يف جامعو من حديث أيب ىريرة  (9)
  .([3/153صحيح الًتمذي)وحسنو األلباين] وللحديث شواىد يرتقي هبا على احلسن لغريه
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الناس الذين قفزوا من التوبة إذل الدعوة ، فأصبحوا ينادون ابلدعوة السلفية 
، لكنها مشوبة بشبهات إخوانية ذبميعية ، أو قطبية تكفريية ، أو سرورية 

حزبية ، فالصورة سلفية والذوق والرائحة غري ذلك ، فصارت دعوهتم سلفية 
ضمن معايـري معينة كان أساسها شبهات قبل التوبة إستصحبوىا ودل 

: يصححوىا 
... فهذا ينادي ابإلمارة الدعوية 

وذاك يعطل بعض األصول السلفية ، بدعوى أهنا تسبب قسوة قلبية ، أو 
...  تقطع عالقة أخوية 

... وىذا يقرر أفكاراً  قطبية 
... وذاك يدعو إذل احلزبية 

... وىذا حيمل أفكارا هتييجية 
...  وذاك يَنصب خيمة ذبميعية 

. وكل ذلك إبسم السلفية ، فإذل هللا ادلشتكى ، وإان هلل وإان إليو راجعون 
 أنو قد تعصف بك شبهة عاصفة ، فتغري مسارك وطريقك :الثاين 

يف التوبة إذل السلفية ، فتصبح حائرا أو داعيا إليها ظاان أهنا احلق وىي 
. الضالل عينو 

.  ابلشباب التائب إذل هللا يّدعون العلم والسلفيةوكم تالعب أقوام 
وما ذاك إال لعدم طلبهم العلم النافع ، وسؤاذلم ألىل العلم من أىل السنَّة 

. واجلماعة 
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من طلب العلم النافع ، ألنو ىو الذي - وفقك هللا–فال بد لك أيها 
يصحح توبتك ، ويقوِّم مسارك ، فبو تسلم من الشبهات وادلزالق ، وتنجو 

. من الشباه وادلصايد إبذن هللا وتوفيقو 
وأما األدلة على فضل العلم وأىلو فإهنا كثرية مشهورة أذكر منها 

ُ أَنَُّو ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َواْلَمالِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم } : مذكرا بقولو تعاذل  َشِهَد اَّللَّ
َا } :   ، وقولو تعاذل (10){ قَاِئماً ِ ْلِقْسِط ال ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَعيِيُي احْلَِكيمُ  ِإَّنَّ

ُ الَِّذيَن  }:  ، وقولو تعاذل (11){ََيَْشى اَّللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء  يـَْرَفِع اَّللَّ
  (12){ آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاتٍ 

دبا أنزل عليو من - صلى هللا عليو وسلَّم–وقلولو تعاذل شُلتنَّا على نبيو 
َوَلْوال َفْضُل اَّللَِّ   }:الكتاب واحلكمة ، وعصمتو من إضالل الناس لو 

ُهْم َأْن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن ِإالَّ أَنـُْفَسُهْم َوَما  َعَلْيَك َوَرمْحَُتُو ذَلَمَّْت طَائَِفٌة ِمنـْ
ُ َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمَك َما ََلْ  َيُضرُّوَنَك ِمْن َشْيٍء َوأَنـَْيَل اَّللَّ

 . (13){َتُكْن تـَْعَلُم وََكاَن َفْضُل اَّللَِّ َعَلْيَك َعِظيماً 
فإذا عرفت أيها التائب أمهية العلم وفضلو وخطر إمهالو ، فإعلم أن 

 :   أول ما تبدأ بو من العلوم ىو 
 

                                                           

  .18اآلية : سورة آل عمران ( 10)

  .28اآلية : سورة فاطر ( 11)

  .11اآلية : سورة اجملادلة ( 12)

  .113اآلية : سورة النساء ( 13)
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: الوصية الثالثة 
 

  في تعلُّم أصول أهل السنَّة والجماعةإبدأ

 
أين ال أعين ابألصول أنواع التوحيد - وفقك هللا لطاعتو-علم او

ا أعنيها أواًل ، وأعين اثنياً غريىا من األصول اليت إجتمع  الثالثة فقط ، وإمنَّ
: عليها أىل السنَّة واجلماعة وفارقوا هبا أىل البدعة والُفرَقِة 

كالوالء والرباء ، واألمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر ، وادلوقف من 
الصحابة وتوقريىم والذَّب عنهم ، وادلوقف من والة األمر ، وادلوقف من 

أىل ادلعاصي والكبائر ، وادلوقف من أىل البدع والكالم فيهم ومعاملتهم ، 
وأدخلوىا جتمع عليها أىل السنَّة واجلماعة ، اوغريىا من األصول اليت 

ضمن كتبهم العقدية إظهاراً للحق ومفارقًة منهم ألىل الييغ والفتنة 
 . واذلوى والفرقة ، وإن كانت يف األصل علمية غري عقدية
– إبذن  هللا–فإن ضبطت ىذه ادلسائل واألصول ، فإنك ستكون 

. زلصَّنا ضد كثري من الشبو اليت تعصف يف العادل اإلسالمي دينة ويسرة 
ودلا فرَّط كثري من التائبني يف ىذا الباب ، ودل يقبلوا يف بداية توبتهم 
على أصول أىل السنَّة واجلماعة ومنهجهم ، أصبحوا مضطربني متخبطني 

. أبدىن شبهة نسأل هللا السالمة والعافية 
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ومن أتمل حاذلم فإنو جيد صورا وأمثلة كثرية على ىذا اإلضطراب ، فمن 
:  ذلك 

: ادلثال األول 
أنك ذبد التائب حريصا يف بدايتو على أن يكون بعيدا عن أىل البدعة 

والفرقة فًتة من الزمن ، فإذا ما مسع لو شبهة من متلبس ابلسلفية ، 
:  ملخصها 

..  أن البعد عن أىل البدع وعدم رلالستهم وسلالطتهم غري صحيح 
.. وأنو يفوِّت مصاحل كثرية 

- مهنع هللا يضر-وأن الصحابة - ملسو هيلع هللا ىلص-وأنو ال أحد معصوم بعد رسول هللا 
.. وا أأخط

إال وتراه قد مرض قلبو ، وشرب الشبهة أسرع من شربو ادلاء ، وإذا بو قد 
. أصبح سلالطا ألىل البدع ، شليعا لؤلصول السلفية إبسم السلفية 

وإمنا حصل ىذا اإلضطراب ، لعدم إقبالو على تعلم الكتاب والسنَّة على 
فهم سلف األمة ، وعلى دراسة أصول أىل السنَّة واجلماعة ، إذ لو أقبل 
عليها ، لعلم أن ىذه الشبهة ابطلة مغايرة حلال أىل السنَّة واجلماعة مع 

أىل األىواء والبدع قددياً وحديثاً ، ولعلم أن قول الـُملبِّس ال أحد معصوم 
، وأن كل أحد خيطئ ، وأهنا كلمة حق أريد هبا - ملسو هيلع هللا ىلص-بعد رسول هللا 

ابطل ، وذلك أن أىل السنَّة واجلماعة من الصحابة واتبعيهم إبحسان إذا 
أخطأ أحد منهم دل يكن خطؤه صادرا عن ىوى ، أو عدم تتبٍع لآلاثر ، أو 
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تباٍع للمتشابو منها ، كما ىو حال أىل البدع ، اربريٍف للنصوص ، أو 
وإمنا يكون بسبب عدم علمو ابلدليل ، أو لعلمو بو وعدم صحتو عنده ، 

. م فيو العذر لوأو غري ذلك شلا 
إذا  ))- : ملسو هيلع هللا ىلص–تبعهم إبحسان ينـزَُّل قول النيب اوفيهم ويف من 

جتهد مث أصاب فلو أجران وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فااحلاكم حكم 
  (14 )(( .فلو أجر 

خبالف أىل البدعة والفرقة فإهنم ال يـبالون ابآلاثر ، ويقدمون عقوذلم 
على نصوص الكتاب والسنَّة  ، بل يؤصلون أصواًل تغاير أصول أىل السنَّة 

واجلماعة ، فهؤالء ال يعتذر ذلم دبا إعتذر بو ذلك ادللبِّس وال َيُصفُُّهم يف 
.   صف أىل السنَّة واجلماعة إال جاىل ،  أو مبتدع مكابر 

: ومن ذلك 
 أنك ذبد التائب متحمساً يف بدايتو إذل نقد أىل :ادلثال الثاين 

البدع لكن من غري ضابٍط وال علم ، فيستمر فًتة من الزمن على ذلك ، 
: فما أن يسمع شبهة شلن يدعي السلفية 

! .. أبن النقد ليس من طريقة أىل السنَّة واجلماعة 
 (15 )!!! .وأنو يقسي القلب 

                                                           

 .رواه البخاري ومسلم  ( 14)

. ال يف إمتـثاذلا - ملسو هيلع هللا ىلص–إذ القسوة تكون يف خالفة أوامر هللا ورسولو ! ومن عجائبهم ( 15)
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!!!.. وأن فالان كان ينتقد اجلماعات فإنتكس بسبب ذلك 
إال وتراه ينقلب على عقبيو ، فينكر ىذا األصل العظيم ، الذي قام 
عليو الدين ، بل ردبا وجدتو بعد ذلك يدعو الناس على ترك ىذا األصل 

. بدعوى أنو يقسي القلوب 
واحلق يف ذلك أن ىذا أصل عظيم ، قام عليو الدين احلنيف ، وابب 
متني يف حفظ منهج  أىل السنَّة واجلماعة من التحريف ، وعبادة عظيمة ، 

من إخالص : وقربة جليلة ، تزيـد يف إديان ادلسلم لكن إذا قام بشروطو 
. وغريه حالو كحال أي عبادة أخرى تزيد يف اإلديان 

فاخللل ليس يف األصل وإَّنا فيمن طبق األصل من غري ضابط 
فلما وافقت الشبهة قبواًل يف قلبو أنكر األصل بداًل من اإلنكار على 

. نفسو يف عدم حسن تطبيقو لألصل 
إبحسان ، وذلذا دل نَر يف أئمة اذلدى من الصحابة والتابعني واتبعيهم 

إال الزىد والتقوى واخلشية ، ولني القلب مع كثرة نقدىم وكالمهم يف 
.. الرجال والطوائف 

.. وىذا أمحد ابن حنبل .. فهذا عبد هللا بن ادلبارك .. 
                                                                                                                                

–، ورسول هللا ! وكيف يقسو قلب من ينكر ادلنكرات ال سيما البدع منها والضالالت ؟
تعرض الفنت على القلوب كاحلصري عودا عودا فأي قلب أشرهبا نطت فيو نكتة  )): يقول - ملسو هيلع هللا ىلص

على أبيض مثل الصفا : سوداء ، وأي قلب أنكرىا نكت فيو نكتة بيضاء ، حىت تصيـر على قلبني 
فال تضره فتنة ما دامت السموات واألرض ، واآلخر أسود مر دا كالكوز رلخيا ال يعرف معروفا وال 

  ( .   367) رواه مسلم ( . (ينكر منكرا إال ما أشرب من ىواه 
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.. وىذا علي بن ادلديين .. وىذا حيي بن معني .. 
.. وىذا البخاري .. وىذا أبو حامت الرازي .. 

. كلهم سريهتم مشرقة ابلزىد والورع واخلشية والتقوى 
فهذا اخللط و اخلبط سببو عدم اإلخالص والصدق يف التوبة إذل هللا 

.  وعدم إقبال التائب على تعلم أصول أىل السنَّة واجلماعة إبتداًء 
ال بد لك أن تنتبو دلثل ىذا ادلزلق – أخي التائب – من أجل ىذا 

اخلطري ، وأن تعلم أنو ال صلاة لك من مثل ىذه الشبو ادلتفشية ، وادلزالق 
ادلردية ، إال إذا وفقك هللا وبدأت يف تعلم أصول أىل السنَّة واجلماعة ، 

َناُكْم  }فكن حريصاً على ىذا الباب جبد وونشاط وعزدية قوية  ُخُذوا َما آتـَيـْ
ةٍ  َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبُـَلَنا  }، وصدق إخالص  (16){ ِبُقوَّ

.   (17){ َوِإنَّ اَّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ 
َوَلْو أَنَـُّهْم فـََعُلوا َما يُوَعُظوَن ِبِو َلَكاَن  }: وكن موقناً بقولو تعاذل 

َناُىْم ِمْن َلُدَّنَّ َأْجراً َعِظيماً * َخرْياً ذَلُْم َوَأَشدَّ تـَْثِبيتاً  َوذَلََديـَْناُىْم * َوِإذاً آَلتـَيـْ
(18){ِصَراطاً ُمْسَتِقيماً 

 .    

                                                           

  .63اآلية : سورة البقرة ( 16)

  .69اآلية : سورة العنكبوت ( 17)

  .68-66اآلايت : سورة النساء ( 18)
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وحذاِر من الوىن والضعف واإلستكانة ِلَما يصيـبك يف سبيل هللا وال 
َفَما َوَىُنوا ِلَما َأَصابـَُهْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َوَما َضُعُفوا  }: تغفلن عن قولو تعاذل 

ُ حيُِبُّ الصَّاِبرِينَ  (19) { َوَما اْسَتَكانُوا َواَّللَّ
  .

 
: الوصية الرابعة 

 
 ال تأخذ العلم إال ممن عرف بالسنَّة

 
إن ىذا العلم دين فانظروا عمن  ) : قال اإلمام دمحم بن سريين

 . (أتخذوا دينكم 
َل يكونوا يسألون عن اإلسناد فلما وفعت الفتنة  ) :وقال أيضا 

مسوا لنا رجالكم ، فُينظر إىل أىل السنَّة فيؤخذ حديثهم وينظر : قالوا 
 (20) .(إىل أىل البدع فال يُؤخذ حديثهم 

ودلا فرَّط بعض التائبني يف معرفة ىذه األصول والضوابط أصبحوا 
 أييت إنعرضة للشبو ، وزلاًل لتالعب كثري شلن ينتسبون إذل السلفية ، فما

شخٌص يدعي العلم أو يظهر صلتو بكبار أىل العلم من أىل السنَّة ، إال 
وذبد الشباب التائب قد التفوا حولو من غري سبحيص حلقيقتو ، وال تدقيق 

                                                           

 .146اآلية : سورة آل عمران ( 19)

 .روامها مسلم يف مقدمة صحيحو  (20)



 17 الوصااي السنيَّة للتائبني إىل السلفية 

يف سريتو ، فإذا رأى أن أتباعو قد كثروا عليو ، و زلبِّيو قد ُشِغُفوا بو ، أخذ 
يظهر ما كان يضمره ويصبوا إليو ، فًتاه ينادي إبمارة دعوية ، أو بنصب 
. خيمية ذبميعية ، أو غري ذلك شلا ىو سلالف ألصول أىل السنَّة واجلماعة 

بني : ضطراب التائبني وانقسامهم إذل قسمني أو ثالثة اوحينئذ يـبدأ 
: مؤيد ومعارض وزلايد ، وإمنا حصل ىذا اإلضطراب ألمرين اثنني 

عدم إقبال التائبني على العلم النافع ال سيما علم أصول أىل : األول 
. السنَّة واجلماعة ، وذ لك أن العلم عصمة لصاحبو من الزلل 

م اجلمل حينما قدَّموا - هنع هللا يضر-أدل تر كيف عصم العلم أاب بكرة  يف أايَّ
-فعصم أاب بكرة حديث مسعو من رسول هللا - اهنع هللا يضر-أم ادلؤمنني عائشة 

حيث قال عليو الصالة والسالم لـمَّا جاءه خرب موت كسرى وتعيـني - ملسو هيلع هللا ىلص
أبو فلما وقعت القتنة تذكَّر( (لن يفلح قوٌم ولَّوا أمرىم إمرأة  )): ابنتو 
عصمين هللا  )- : هنع هللا يضر-من ذلك حيث قال فعصمو  ىذا احلديث بكرة

من  )): دلا ىلك كسرى قال - ملسو هيلع هللا ىلص-بشيء مسعتو من رسول هللا 
لن  يفلح قوٌم - : )) ملسو هيلع هللا ىلص-إبنتو ، فقال النيب : ، قالوا ( (إستخلفوا ؟ 

( . (ولَّوا أمرىم إمرأة 
-فلما قدمت عائشة يعين البْصرة ذكرت قول رسول هللا : قال 

  (21)( .فعصمين هللا بو - ملسو هيلع هللا ىلص
 

                                                           

 .، وىذا لفظو  ( 2365) ، والًتميذي  ( 5403) ، والنسائي  ( 7099) رواه البخاري  (21)
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عدم الرجوع إذل أىل العلم إذ كان األوذل سؤال أىل العلم : الثاين 
وطالبو من أىل السنَّة واجلماعة شلن لو معرفة هبذا الرجل الذي يُراد 

: اإلستفادة منو فيسأل عنو 
. ىل ىو من طلبة العلم السلفيني أم ال ؟ 

وىل درس دراسة علمية صحيحة حبيث يستحق أن يُطلب العلم 
. على يديو أم ال ؟ 

فإذا كانت اإلجابة ابلرفض  ، فقد إنتهى األمر وهلل احلمد ، و إذا 
كانت ابإلجياب ، فإنو يستفاد منو لكن من غري غّلو فيو ، بل يُنـزَّل منـزلتو 

. ومرتبتو 
وىي التمييي بـني أىل العلم الر نيني أىل وىذه نقطة مهمة 
 كاإلمامني دمحم انصر الدين األلباين وعبد العزيز ادلرجعية العلمية والنوازل

ومن بقي منهم من العلماء الرابنيـني - رمحهما هللا-بن عبد هللا بن ابز 
كادلشايخ دمحم بن صاحل العثيمني وصاحل بن فوزان الفوزان وربيع بن ىادي 
ادلدخلي وشيخنا مقبل بن ىادي الوادعي وغريىم شلن يف مرتبتهم من أىل 

ة واجلماعة فهؤالء ذلم مرتبتهم ومنـزلتهم  . العمل والفتوى من أىل السّنَ 
وطلبة العلم ادلربِّزين الذين ُعِرف علمهم وابنت سنِّـيـَُّتهم عن طريق 

. كتبهم وتزكية أىل العلم الرابنيني ذلم فهؤالء ذلم مرتبتهم ومنـزلتهم 
وبني من ىو دوهنم من طلبة العلم الذين ُعرفت سلفيَّتهم وقدرهتم 

.  على التَّعليم 
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:  الوصية الخامسة 

 
ات المسائل  ضرورة الرجوع إلى كبار أهل العلم في مهمَّ

 
فأىل العلم الرابنيون ىم الذين يرجع إليهم يف مهمات ادلسائل ال 
سيما اليت تًتتب عليها مصلحة األمَّة اإلسالمية ، وأنت إذا نظرت إذل 

حال األوَّلني من السلف الصاحل وجدهتم ، حريصني على الرجوع إذل كبار 
أىل العلم الذين يف عصرىم ال سيما يف األحكام اليت يًتتب عليها التبديع 

 (22 ).والتكفري 
 لـمَّا فهذا حيي بن يعمر البصري ومحيد بن عبد الرمحن احلمريي

ظهرت القدرية يف عصريهما ، وصارت ذلم سلالفات ألصول أىل السنَّة 
واجلماعة تقتضي تكفريىم ، أو تبديعهم أو إخراجهم عن دائرة أىل السنَّة 

واجلماعة ، دل يسارعا يف احلكم عليهم ، بل ذىبا إذل من ذلم ادلرجعية 
رضي -العلمية من أىل العلم والفتوى وىو عبد هللا بن عمر بن اخلطاب 

. فأخرباه دبا حصل عندىم فأفتامها بضالل القدرية وإضلرافهم - هللا عنهما
كان أول من يف القدر ابلبصرة معبد اجلهين : قال حيي بن يعمر  )

: فانطلقت أان ومحيد بن عبد الرمحن احلمريي حاجَّني أو معتمرين ، فقلنا 
                                                           

وىذا ال يعين أن طالب العلم ال حيكم على ادلسائل إطالقا ، وإمنا ادلراد ال حيكم على ادلسائل النازلة ( 22)
 . إبتداًء ال سيما ادلشتبو منها ، أما ادلسائل الواضحة غري ادلشتبهة فإنو ال يلزم فيو الرجوع إليهم
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فسألناه عمَّا - صلى هللا عليو وسلَّم–لو لقينا أحدا من أصحاب رسول هللا 
يقول ىؤالء يف القدر فـَُوفَِّق لنا عبد هللا بن عمر بن اخلطاب داخاًل ادلسجد 
فإكتنفتو أان وصاحيب أحدان عن دَيينو واآلخر عن مشالو فظننت  أان صاحيب 

: سيكل الكالم إرلَّ  فقلت 
أاب عبد الرمحن ، إنو قد ظهر قبلنا أانٌس يقرءون القرآن ويتقفرو ن 

. العلم وذكر من شأهنم وأهنم يزعمون أن ال قدر وأن األمر أُنف 
فإذا لقيت أؤلئك فأخربىم أين بريء منهم وأهنم برآء مينِّ : قال 

 ألحدىم  مثل أحٍد ذىباً فأنفقو ما أنوالذي حيلف بو عبد هلل بن عمر لو
 .  (23 )(إخل  .. حدثين أيب : قبل هللا منو حىت يؤمن ابلقدر مث قال 

ي دلا ظهرت ادلرجئة يف عصره ، ورأى أن ذلم موىذا زبيد احلارث اليا
سلالفاٍت يف أصول أىل السنَّة واجلماعة تقتضي إخراجهم من دائرة أىل 

ذل من  لو ادلرجعية إالسنَّة اجلماعة ، دل يسارع يف احلكم عليهم ، بل ذىب 
العلمية يف عصره من أىل العلم والفتوى الذين أخذوا العلم  عن كبار 

يق بن سلمة األسدي الكويف ، فأخربه زبيد دبا قالصحابة وىو أبو وائل ش
ما يدل على بطالن شبهة - ملسو هيلع هللا ىلص-حصل فأفتاه أبو وائل بنص رسول هللا 

لـمَّا ظهرت ادلرجئة : ضلرافهم عن أىل السنَّة حيث قال زبيد اادلرجئة ، و

                                                           

 .  (93 )رواه مسلم ( 23)
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صلى هللا -حدثين عبد هللا أن النيب : أتيت أاب وائل فذكرت ذلك لو فقال 
 .   (24 ) ((سباب ادلسلم فسوق وقتالو كفر )): قال - عليو وسلم

فأنت إذا قارنت بـني حال ىؤالء مع أىل العلم والفتوى يف عصرىم 
طربـني يف توبتهم يف عصران ىذا ، وجدت الفرق ض، وبـني حال كثري من ادل

. الشاسع بينهما 
فأؤلئك حرصوا على ىذا الضابط ، ودل يسارعوا يف احلكم على من 

ظهر منو اإلضلراف من بين عصرىم حىت عرضوا ذلك على أىل العلم 
والفتوى من أىل السنَّة واجلماعة ، فلما مسَِعوا الفتوى ، عضُّوا عليها 

.    ابلنواجذ ، وإعتزلوا أؤلئك ادلخالفني ألىل السنَّة واجلماعو 
وأما اليوم فقلَّ أن ذبد من حيرص على ىذا الضابط ، بل ذبد من ال يـبارل 

بكالم أىل العلم والفتوى يف التحذير من أىل األىواء والبدع فيحاربون 
.  فتاوى أىل العلم وحُيّرِفوهنا نسأل هللا السالمة والعافية 

 
: الخاتـمـة 

ويف اخلتام أنصح كل أٍخ يريد النجاة والسعادة يف الدارين ، أن يلزم 
منهج أىل السنَّة واجلماعة وطريقتهم لكي يسلم من ىذه الشُّبو ادلضلة ، ، 
وأن يكون صادقاً يف توبتو جاًدا يف سلك األسباب ادلعينة على اإلستقامة ، 

                                                           

 .  ( 218) ، ومسلم  ( 48 )اري البخرواه ( 24)
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متوكاًل على هللا اللطيف اخلبري ، وأن يلجأ إذل هللا ويتضرع بني يديو سائاًل 
. اإلعانة والتوفيق 

وهللا أسأل أن يوفقين ومجيع إخواين دلا حيبو ويرضاه ، وأن جُينبنا الفنت 
ما ظهر منها وما بطن ، ويعيننا على نصرة طريق أىل السنَّة واجلماعة ، 

. ويثبتنا على ذلك 
 .وصلى هللا وابرك على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً كثريا 

ي : كتبو  حِّ أبو عبد هللا أمحد بن دمحم الشِّ
اإلمــارات العربـية ادلتـحدة 
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